
Transcrição do sonho dado a irmã Valery Maurice no dia 26 de dezembro de              

2019. 

Obs: O noivo não é o Pai. O casal representa a Noiva do Senhor, tanto               

homem como mulher. 

SONHO: 

 

Havia uma noiva a se preparar para se casar. Mas tudo era simples, vestido              

simples, cabelo arrumado, preso e jogado pra trás. Tinha um buquê de            

flores nas mãos, mas em lugar da flores, haviam botões de roupas azuis e              

rosas. 

A mãe da noiva usava um vestido preto. 

O casal de noivos eram do mesmo tamanho, estatura baixa. 

Em um certo momento a noiva sobe uma escada na vertical, parecia que             

havia esquecido algo no quarto e estava a buscar, quando a mãe vai no              

lugar dela e no meio da escada, a mãe se desequilibra e cai. 

 

DISCERNIMENTO DADO PELO ESPÍRITO SANTO A PASTORA NILVA: 

 

A NOIVA: 

Vestido bem simples e sem adornos no cabelo, as noivas não estão            

empolgadas para o casamento. Os botões que eram para serem de flores,            

são botões de roupas. A noiva precisava estar num nível mais elevado, mais             

alto para passar o ensinamento. Ela está num nível baixo, como irá ensinar             

a família dela? 

 

MÃE DA NOIVA: 

Representa nossos familiares e nossos amigos. Estava vestida de preto,          

estava de luto. Ela não entende qual cerimônia de casamento ela está.            

Porque ela não conhecia o noivo. A filha não havia apresentado o noivo. 

 

A QUEDA DA MÃE DA ESCADA: 

Foi no lugar da noiva buscar algo, se desequilibrou e caiu. 

Estamos em uma fase de fazermos a obra pela metade. Não temos            

compromisso sério e fazemos com desleixo. 

 

Temos apresentado nosso noivo a nossa família e amigos? 

Temos apresentado nosso noivo aos convidados da festa? 

Cadê o evangelho de Cristo que estamos passando? 

O que estamos passando? 
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Que tipo de alimento que recebemos direto do Pai, estamos passando para            

essas pessoas? Pessoas que estão sendo representadas pela mãe, elas estão           

de luto. 

O nosso casamento para eles é uma tristeza, eles nem conhecem o noivo. 

Eles nos vêem dia e noite buscando algo que eles não entendem. 

Estamos mostrando o motivo de buscarmos a santidade? 

O que estamos assistindo? 

O que estamos falando? 

Temos mostrado o motivo que o Pai tem nos pedido para nos preparar? 

Qual é na nossa posição como noiva diante da nossa família e das pessoas              

ao nosso redor? 

A vinda do noivo é próxima e esse casamento irá se consolidar logo! 

 

Essas são as perguntas que temos que fazer. 

 

MESMA ESTATURA BAIXA DOS NOIVOS: 

Normalmente o noivo é mais alto que a noiva. 

Aqui há uma inversão de valores que está acontecendo no mundo. 

Hoje às mulheres não entendem o significado da palavra submissão. Que           

seria uma auxiliadora do lar. 

As esposas querem mandar nos maridos e muitos casamentos tem se           

destruído por essa razão. 

O homem perdeu o papel de progenitor, de cuidador da sua família. 

 

Shalom 

 

Marcos 16:15 

E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 

 

Efésios 5:22-23 

As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor,pois o           

marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da                

qual ele é o Salvador. 
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